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Poema Rubro, osg.

A Imagem (teatro), esg.

O Pagem (plaquette), eag.

A SAIR I

Rainha de Leão (tragéd,ta bistórtca)
Saudade das saudades (aersos)
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&os Senhores:

Acacio Leitao

Afonso de Dornelas

Afonso Lopes Vieira

Alfredo'Leal
Alfredo Mota

Almada Negreiros

Elviro dos Santos

Henrique Loureiro

Jaime Cortesão

Joao Luís da Fonseca

José de Bragança

José de Figueiredo

José Saraiva

Luciano Freire

Matos Sequeira

Reinaldo dos Santos.

Vergilio Correia

eomo Ptelto da malot conside'

rcção pelos scus babalhos sô-

bre os Paineis ào Jíluseu das

$anelas Aerdes.





,[:

INTRODUÇAO

O Freiro eu conheci-o,
Era um belo pintor choio do brio,
Quo a pintar madrugava.
Logo de manhâ cêdo,
Punha-so a rostaurar, do palota no dedo,
Conforme o Figueirodo lhe indicava.
E assim quo o grando ostota abria a porta,
Da sala ondo pintava,
Ensaiando uma fraso p'ra o correr,
Froire, de cara torta,
Dizia-lhe : - Qno quere ?

E o bom do tr'iguoirodo,
Áposar disso entrava para v6r.

Figuoirodo ora um crítico afamado,
Malicioso, alogro o de saber.
Nâo tinha confiança no aÍirmado,
Nom meio do a obtor.



á,ndava aos quadros polo bric-à-brac,
Livre ilo importinêneias,
Graças a Deus e à fó da sua claquo.
O Froire dosprozava as exigências

Quo o outro lho fazia,
Pintava, rostaurava sàbiamonte,

Até quo uÌtimamente
O Froiro disso um dia:

- Nada, já nâ,o tem goito. Esto ladrâo
Dá cabo dos dois trlpticos. . .

Qual soria a razã,o

Por que Deus foz os mostros üais os críticos?

E o Froiro, no entretanto,
ï[onesto como um santo,
MaI o rológio repicava as sois,

Já êIs andava do pincol na mão
I-,,avando as caiadolas dos paineis,
Desdo o mais lovo até o maior borrão.
E apesar disto o rudg prolotário,
O esplontlido pintor,
Não quís ser diroctor ao menos honorário.

Quo grando tolo o bom rostaurador!

Foi o quadro ao Museu,
E armando-o na moÌdura
O ostota concebou:

-Isto é quo é saber cousas do pintnra.
Mas logo do manhã-hora mofitica,
FiguoireiÌo ind.a om casa

L6 do Saraiva a desalmatla crítica.
Ficou ardondo em brasa.
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Agarra no Elolanda,
Salta ao chão num instante,
E vê o Saraiva do chapeu à banda,
Escarranchado em' cima do .Infante !

Chegouacousaatermo,
Quo o bom do Figuoiretlo and.ava enfermo
Não falava nom ria
Mirrado por tão íntimo desgôsto.

E a pouca barba preta do ssu rosto
Tornava-se-Ihe branca dia a dia.
E foi tal a paixâo, foi tal o mêdo,
(Muito ombora o loitor não acredite)

Que o bom do Figueirodo,
Pordora o apotito.

Andando polo Carmo corto dia,
Ouvindo a conferência do Loureiro,
Enxergou por acaso (quo ariolia,
Que momento agouroiro)
Um grupo clo sois críticos sorrindo
Do livro quo oscrsYeu.

E ao vê-Ìos exclamou onfurecido :

- ÊÌes qüorom-mo o ompr6go apotocido,
Esse emprego é o que eu tonho no Musou,

Quo é qüom mo ilá o pâo I

Transmitiu-so o pecaclo t

Se o LeaI não pagou, estes mo pagarão...
E doutrina da lgreja, estou vingado.

E insultando-os a todos-pobrositos,
Soltava exclamações :

-É o-" praga, maÌditos,
Dão-mo cabo da fama estes ladrõos.
Raios os partam ! Gente misoranda t
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E ileixando o auditôrio ospantado,
Continuava a lêr o sen Holanda
Bufando do danado.
fa subindo a oscada o pintor Nuno,
O sou nogro o oxótico barreto,
Aparocendo ali como importuno
Dou-lhe volta ao topote.
E, introduzindo a chave no portão,
Murmurava entre dontes :

- Como os paineis ostâo t . . .
Restaorados não são tâo exceloutes.

E nisto Nuno foi diroito ao osso:
Para o limpar ostove-o esfregando
Cotuma oscova d'aramo muito grosso,
Em quo punha água-rás de voz om quando.
E por fim viu tudo.

Partio como uma frecha e louco o mudo
Corrou tudo em profunda agitaçâo,
Mas eis que solta de roponte um grito,
fndo encontrar aquola alteraçâo.

-Quem vos moteu aqui? O pobre ossito
Todo tremente murmurou entâo:

-Foi mestro Figuoiredo. Quando voio
Chorei, chorei. Não qu'ria aqui ficar.
Ái que susto, que susto, êlo 6 tâo foio,
Tivo-lhe tanto medo. Co'essa €Bcova
Vê Ìá tu se me podes apagar.
OIha quo isto é um negôcio arrunado.
Vamos construir novos painois
Noutro qualquor lugar.

I Quom mo dera do freseo ostar pintado
Para borrar, borrar...
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E Nuno, alucinado,
Clamou.: - Senhor ! Ssnhor !

É porvontura crimo ou é pecado

Que eu tonha muito amor áquilo quo crioi?
ó Arte t Ó Arto t Ó Deus como consontos

Quo so atlultoro assim o quo o{l pintei
Com ossos como pontos t

Quanta dôr, quanto a,mor o quanta tinta

Qnanta noito perdida,
Nom eu sei.

E tuilo, tudo em vão,

Quadros da minha vida,
Feitos co'a minha mão t

Não bastaria uma baixela intoira,
Não bastaria o Ilolbein para ostragardes ?

E tratam-vos assim dosta maneira !

Cobardes t

O osso ! o osso ! Eis o rostauro infliz !

O aguilhão quo me está a osPicaçar;

A rellquia omentlar
E emondar a idoia com quo a fi2.





O INtr'ANTE - E rei cle quê, clo que país, clizei?. ..
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A CONSPIRAÇAO

Pela trova d.a noito, a horas mortas,
Na solidão claustral das salas frias
A que os guardas corrârarn as mil portas,
Andam vozos longlnquas, orradias,
Vozes d'além dos tumulos, soturnas
Como gritos terrivois do fantasmas
Pordidos ontro pútridos miasmae
Nos arcânos t'âtais de nogras furnas.
E sntre o ruÍdo cavo dos clamoret
E o tilintar do forro das ospadas,
Praguoja a voz boçal dos poscadoros,
Bramindo prages vis o dosbragadas.

Ó c6us t que irr{ lí clentro ?t. . .

OsciÌam os paineis na trova funda,
Ánimam-ss as figuras o a do contro,
Que uma auróola do Ìuz onvolve e inunda
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Dá um salto para o ch$o,

E erguendo ao céu com garbo a sua m;io

Ào outras cÌama om voL soturna o cava
Como a voz agoirenta do romorso:

-À U fé rto quen sou, oh t gento brava,
Aqui vos juro ao dar da meia noite

Quo hei-do tirar de todos born desforço.
Pois quê? não posso então já sor quem sou?
ó dioioo fulgor quo mo consomog

E a quom om santo amor tôda mo dou,

Dai;ms alento o valor
P'ra quo oü mo dosafronto, fronte a frento,
De quem me chama nomes !

Chamar-mo a mim Viconto
Como .so ou fôsse um corvo ! Ah não ! Ah nâ,o I

Isto não fica assim...

(Ao InÍante D. Henrlqae)

E vós, Henriguo,

Quo tendos a dizor ?

O Infante
Diroi quo muito mal andou Gusmào
Em não saber provôr tanto tlospique.

'Vertlado soja quo êlo om oscrover
Nunca foi muito forto o tanto assim

Quo nom o nomo seu soubo fazot 
1

Mas so acaso mo ten pedido a mim
Em cada um do vós punha um Ìetreiro,

Que Gusmão bem dovia calcuÌar,

Quo, sem lista ou rotoiro,
Por mais quo soja fino o trotlo,
Não potloria mostro Figueirodo
Passado tanto tompo adivinhar.
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A Figara Central
Dizois bom, porquo tendes um chaPou

Que fala como gento. Agora eu

E tantos mais p'ra aqui abandonaclos,

Filhos de pais incognitos, som nomo'

O quo ha-do ser ds nôs?

O Arcebispo

O que a mim duramonte mo consomo

É pootut que ficamos condenailos
A voltar novamonte a S. Viconte,
P'ra tornar a sorvir de Passadeira
Áqueles brutamontes.

Afonso V

Tonde calma o ouvi. fnda ostou crento

Quo entro tanta celeuma o tanta asneira

Vonham a abrir-so novos horizontos.
Ah ! sim. Quo eu tonho uma f6 coga,

Confio ainda e bom no meu eologa.

O Judeu (surpreendido) 
.l

Colega ? Que dizeis ?

Pois ignorais acaso que, affnal,

Dopois'do tanta glória, não ha reis
Já hoje om Portugal ?

Afonso V

Mentis como um vilâo, mestre Guodelha,

Quo a um conheço-o eu e sei-lhe o nome,

Quo uma voz om Pastrana libertou-mo,

Som combate travar e sem querolas,

Duma tapoçaria muito velha.



O tudeu
Do quem falais, Senhor ? De Afonso Ornolas ?

Mas esso não é rei. ..

Afonso V

Não mo digais, vilão, que eu bem no soi,
É uponas capitão.
O meu colega
E Rei NaÌtlo om quom tenho oma f6 cega,
Ámigo o meu irmão.

Todos

Rei Nalilo 1...

O tudeu
Horror I

O Arceblspo
Um rei desconhecido,

Quo nâo anda na história nem na lenda.. .

Ãfonso V

Um roi, simn que nâo foi jamais vencido.. .

O Infante

Bei sem bandeira e sem rodizio, um rei
Que ninguém sabo ondo asssntou a tonda
E rei de quê, do que país, dizei?...

Afonso V

Do Pastrana. Pois quê ? nâo sabeis nada ?
Ignorais porventura quo Boi Naldo
Numa gu€rra fsroz e assinalada
Pastrana descobriu o conquistou ?

ït



O Infante

Aht não, Senhor, algném YoB onganou:

Em Pastrana domina Rei d'Ôrnelas,

Porque êsso, afirmo eu à fó d'o Infante,
Êsse 6 quo é roi'o tom uma bandoira,
Por quom se bate om tôdas as querelas,

Com sua cruz Yormolha o prazentoira,

Em eampo branco muito bom talhada'
Aseim como Roi Naldo me coúeco
Polo chapeu braguês d'aba amantada

Também iclentifico Roi d'Ornolas
Pelo ponilâo conr quo êlo me aparoco.

Afonso V

Enganosa ilusâo, senhor infanto !

Afonso não é rei. Mal o julgais

Por suae vogtos d'oiro doslumbrante

Como trajos reais.

O Infante

É rei, confirmo aqni com arreganho
E às vossas iras ou não tenho modo...
Documontos que o provom nôo os tenho" '

A Figara Central (tnterromPendo)

Mas tambóm os nôo tem o Figueiredo

E afirma e jura Bompro, Infante, quo otr

Sou S. Vicente.

GiI Eanes 
É scisma ou é mania...

O Petiz
Foi p'ra aÌi quo lhe deu.
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Um Frade kntrqndo a correr, esbaforido, e trasendo uma
lata de bolachas)

Alvissaras, senhort É nei il'OrneÌas...
Apar'cou finalmente um documento,

Quo tormo pÕo a tôdas as querelas

Quo se travam aqui nesto mononto.

Que cesse sem demora toda a buìha.
Afonso é Roi d'Ornelas. Eis a :prova,
Dis uma maïca nova
Do prociosas bolachas da Pampulha,
flomonagom a Afonso, Roi d'Ornolas.

Afonco V
(Correm todos à lata)

Ah t pomo vil, montis. É o* romonilo!
Nâo foi jómais Afonso, Rei d'Ornolas,
Aquilo quo estais vonilo.
Áfonso, sim, mas doutro é qrre so trata,

- Santo Afonso da Costa som daÌmrttica,
Sem corda o som estola, foito em prata
Mas com culto ontro a gento domocrótica.

Um Frade
Ponde termo à disputa som domora
E vamos ao quo importa.
IIa que voltar ao nicho antos da âurorâ
E antos quo o guarda vonha abrir a porta.

A Figura Central
Tendes razâ,o, amigos. Tais disputas
Nâo dovem porturbar a paz dos trípticos,
Nom temos quo meter-nos nostas lutas

Quo nós nã,o Bomos críticos.

Um Cavalelro
E entã,o ? que havomos do fazor, dizoi-mo ?

Quo dosforços tirar, quo desafrontas ?



Nffv

N
UM FRADD - Alvissaros, senhort ú Iìoi d'Ornelas...
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Afonso V
Yo-Io ilirei azinha. Caso toime,

Eu aqui podiroi estritas contas
Á mostro Figueiredo.
E se vós mo ajudais, so o vosso braço
Não é sómente um simPles arromedo

Do braço horoico dum fioÌ vassalo,

Já ali temoa a prestes o baraço

Quê nos há-do sorvir pars amarrá-Io.

Um Cavaleiro

A tanto ousais, sonhor ? Ponsais filhá-lo ?

Afonso V
Pois corto, o ontão ? Tromois acaso ?

Um Cavaleiro
Tremor, senhor, nâ,o tremo um cavaleiro

Que nos corros d'Alcácer o do Arzila
Por tantas Yozos ao seu rei deu aso

A julgá-lo entro todos o primeiro.
Mas v6do bom, pensai, d'alma tranquila

Quo mostre Figuoiredo tem por si
Toda a grada poonagom de Rei Na.Ìdo

De Afonso do Muel, de Cortosão
E tanta gente mais que vom aqui,

Quo ostá com 6Io e que lho drí razâo. . .

Afonso V

Quem vos pede consolho, cavaleiro ?
Ouvi com calma o eu vog direi entËo:
Mal que a manhâ rompor, Ìogo aor primeiros
Clarôos do sol voltamos pera oB trípticos.
Depois virâo os crÍticos

\

,í*



Quo todos são aqui sompro frecheiros.
Deixai-os à vontado na contonda.
FaÌar de Couta, Alcácer ou do Arzila
E quo ninguém so mêta na baralha
E quo ninguém se mova nom Be ofenda
Por mais qoo dura ofensa estoja a ouvi-Ìa,
Como so fdssemos paineis do palha.

Azurara

Merc6 vos peço, mou Sonhor o rei,
Mas, so judou ms chamam, jà vos digo
Que alguns nomes, o feios, também soi.

Afonso V
Acomodai-vos, Azurara amigo.

Azurara

Morcê maiÉ uma vez,
Senhor, nào poderei.
Por Dous vos juro, à fó dum português,
Que sou crístâ,o de lei.

Afonso V
Calai-vos o ouvi, calai-vos sim,
Ou mo enfureço em raiva,
Se acaso mo tomaie por Cortosão
E querois presumir de Z6 Saraiva.
Vós faÌarois no fim.
Também eu, Azurara, sou cristão
E muito na minh'alma pesaria
P'ra uma afronta vingar,
V6r quo um camasco livido viria
Ármar polés on pôtros
Onde um osteta fosse justiçado.



Eu ostou osp'rançado
Em quo êlos se dsvorem uns aoe ontros.
E ontão a luta finda. Mas se nâo

Pietlade nâo terei. Do lado a lado
Com mou doiratlo estoquo o coração
Três vozos há-de sor-lho traspassado.
Mas é mestér guardar tôda a firmeza
Do autênticas figuras do painois.

(Ouaem-se passos fóra)

Oiço passos. Sâo ôlos com certeza.
Aos tripticos.

(Recolhem-se todos aos tripticos)

Eh! 1á! Não vos movois.

CÁI UM TAPETE

ì
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O ATENTADO

(Bragança entra Pé-ante'Pë, mu'
nidg de escóPulas e dum mar-
telo, Dirige'se aas Paíneis e
tenta despregd'Ios. Á Porta,

' ii:::"6Preita' 
se$ündo'the

Bragança

Hrí gue arrümar a câsa, mae gósinho

Nâo mo avonturo a obra tôo talutla,

Quo as táboas pesam mais do quo o azinho

E eu não sou homom p'ra fazor a muda.

(Olhando em oolta)

E nâo surge ninguem. Ninguem ne ajuda

A erguer um quadro, n dospregar um prégo.
E há pnra aÍ tant:r geute quo concorda
Co'a minha alteraçâ0.

I
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I
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(Senta-se no cadelral e fiea du-

iy;"i!:'i,oii#íi!,ï","ïi*
ta-se),

Vou chamar um galogo

Quo at6 um galego, tondo ali a corda,
Me auxiÌia a fazor a arrumaçâo,
Pois só quom fôr inteiramonto pisco
Não v6 quo ostou chelnho de razã,o.

ÃImada
Olha lá ôgso risco !

Ests alma do diabo
Vai co'a vista tâo turva e já tâo coga
Que quási me dá cabo
Do osboço do painol guo etr concobia.

Nuno Qonçalves (sallentando-se no painel)

Dizei-me, cavaleiro o mou cologa:
E o grande estota
Êsso outro quo lâ vai em correria?

AImada

Qual grando ostota, amigo, ostais patota !

Nuno Conçalves
Pois pordoai-mo então tê-lo julgado,
Porque qualquor decerto o julgaria
Ao vêr-vos acusá-lo, om gritaria,
Do painol quo pintais ter. ostragado.

(Quando oaí para sair, acorrer,
esbarra com Almada, que se
tem estmdido no <parquet>>,

onde desenha a maguette dum
painel para a Brasíleira).

(Trocgm doís marros e Bragança
sail
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FÍgueiredo (entrando seguido de Cortesão)

Por aqui, Cortosão. Eis os Paineis
De Nuno o grando artista sem rivaÌ

Que trazia na Ponta dos Pinceis
As rainhas o os rois do Portugal.

(Indicando as figuras dos paineis)

Ali Afonso quinto o o Begento

E mais aÌóm El-Rei D. João sogundo

De mâos postas orando a S. Viconte'

Um ropto tlaqui lanço a todo o mundo,

Á Bragança, a Vergilio, a Loureiro,
A Loitão, a Leal, a Afonso Ornelas,

P'ra quo se orga dentre 6les o primeiro

Quo venha aqui provar com documontos

Quo outras figuras são e nâo aquelas

Ou quo Nuno não foi o seu Pintôr.
Acaso duvidais ?

Cortesão
Nom por momentos

Emquanto a S. Vicents' mas não tligo

Quo tonha fé sogura no autor.

Figueiredo

Doviois tê-la, Cortosão amigo.

Aproximai-vos, v6do, ali estâ,o elas

As lotras dum sinal quatrocontista
Bom traçatlas, galantos o singelas.

Vêde, amigo, so tondes boa vista,

Cortesão (eramlnando a bota com uma lente)

Nâ,o vejo signa alguma.

I

J
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Flgueíredo 
Dntâo não lêdos

G V que significa Nuno e ao lado
Mais um rabisco muito bem traçado

Quo quer' dizor Gonçalves, como vêdos?
Mas ó espantoso, Cortesão amigo,
Como estas coisas eu docifro o ligo
Natnralmonte, som forçar a nota
E as não ontondo mais ninguom no mundo.

Cortesão (etaminando melhor)

Amigo Figueiredo, isto ó uma bota
Ou molhor, duas botas, se deixais.
Uma fê-la o pintôr e a outra, amigo,
E' a bota que vós daie.

Flgueitedo
Tambem vós, Cortesâo, entrais comigo,
Vendo signas e monos
E descobrindo ontão botas a mais ?

O doldo (entrando d coffer, desaalrado, de olhos esgaseados)

São hojo dois de Marçot È Janoiro
De hó dez anoe. E Áfonso de MuoÌ
Mudanilo o trôs de Agosto p'ra Fev'roiro
E pondo num papol
País lilás, respiragão de vaca...
E lá ostá ola à porta da barraca.. .

Entâo não so vê logo que ó a Zíd,ora,
Peixe por dentro,
Borbigão.no contro,
DaÌmática por fóra?

Cortesão
É doido, coitadinho. Está possosso
E salta alucinado como aÉ corças t
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(Áos gaardas)

Vão chamar o Rei Naldo para o Yor
O vistam-lhe a ilalmática do forças.

O doido

Ah! cãos, quo isto ó da gonto enjuizocert
Entâo nãó so vê logo quo ó a Zïdort
Com um braço escondido e outro do fôra?

Qi porta aparece Saraioa,
muito tím1do e encolhido)

Figueiredo (irritado)

Ontro doido talvez, nâo quorem v6r?...
Quem sois ? \

Saraiva (tímídanente)

üm que se esfola e moi de raiva
Por não ser cortosão de S. Vlcente,
Um crítico inocente
Eo sou o Zó Saraiva.

(Â porta surge Inareiro com
o cardeal Alpedrinha debai-

Figueiredo 
'rQ do braço)

E vós qne vinrles cit fazer? ilizei.

Loareiro
Eu vinha cá, trazor o Alpetlrinha
Que é tio do Gusmâo, irmão do roi,
Cunhado do Infanto o ila Rainha
E padrasto do velho das barbaças

Que além figura no soguntlo nivel,
Paronte de mil ragas

O mais atravessadas quo ó possivol,

I
{,i.



Â v6r se lhe arranjava nos Painois
Ao menos um cantinho.

E vós qoom sois, senhor, não mo tlizeis ?

Figueìred o (rutüo dígno)

Dir-vo-Io-hoi so acaso voÉ apraz'

Pai da arte e cla crítica sobrinho,

Um homem soo, cuja Palavra honratla

Jámais voltou atrás.

Loureìro
Jrí vejo entâo que assim nâo se faz nada" '

Figueiredo

Aht com cortoza, amigo. O Alpedrinha
Jr{, não tem cabimento nem lugar'
Tuilo isto qno aqui estó ó obra minha,

Não a posso ssquocer nem dosprezar'

Donaisl vós bsm sabeis, nâ,o 6 qualquor

Que om coisas d'arto dá o seu quinau'

Lourelro
Embora ou sinta o estoja mosmo a vor

Que isto Por có vai tudo muito mau

Confio que vos hsi.do conYoncor" '

Figuelredo
Mae quem pensais qne on sou ?

Loureito 
um homom treilo,

Um crítico Éagaz,

O grande e horrível mestre Figueiredo,

No fundo bom raPaz. (Pausa)

Eu trago, mestre, muitos d'ocumentos,

u



E em rápiilos momontos
Ao bispo dou mandado de dosPejo.

Querois vêr os papeis em que me oscudo ?

Figueiredo
Ah t nâo. Nâo mos mostrois, porque os nâo vejol

Em qüailros o PaPeis eu já vi tutlo'

Louteiro
Mas, mostre, v6tlo sempror que é uma proYa'

Figuelredo
Ooisa alguma haverá qüo mo domova,

E um conselho vos dou à Puridado:
Ss tendes outro oficio, nâo quoirais

Vir tocar rabecâo.

Loureiro
Insisto ainila mais:
Ó ! mestro t vôtle as proYas da vordade

Que totlas aqui ostâo na miúha mâo.

F iguei red o (contrariadol

Pois soja ontão ! Venham então as provas'

Qoe sejam coisas novas

Do crédito Begüro o nâo somonos.

Loureiro (apresentatdo'lhe o testamento do cardeal Alpedrlnha)

Ah ! finalmsnto, mestre. Ei-Ias aqui.

Cr6tles ou não?

Flguolredo
Agora que jó vi

Ágora ontâ,o inda acrodito monos l' ' '
O Doldo (apontando as flguras dos palnels)

OIha o Zó MoIe aÌi co'o rOdo òs costan'

Olha o Santo coitodo quo ató chora,



Olha tantos o tantos do mãos postas

A pedir que voc6s ss vão embora!
Áil tlos tristos varõos, ait tlas rainhas t

Ai t do infante, ai do bispo, ai ! da Zidora !

Á.i t das pobros figuras coitadinhas

Que por terem ouvido tanta asneira
Já estão com carâs tlo quom vai lá fóra!
E a tinta quo era dura
Â tinta até já chsira!
Borraram a pintura!

Á porta aparece Afonso Ornelas.
Atrds Reí Naído disfarçado de
Romeiro do <Freí Luís de
Sot.ça>.

Um Auarda (a Figueiredo)

Um romeiro quo vem de longos terrag
Do Espanha, ao que parocer s traz rocatlo
Para vos dar.

(Com ares de grande curiosida-
de aparecem dporta Vergilío'
Sequelra e Fonseca)

Flgueiredo
Pois dai-Ìhe gasalhado
E mais que precisar.

Afonso Ornelas

Diz quo vom lá de terras de Pastrana
E só a vós tsm coisas qüo contar.

Flgueiredo
Falai, irmão, falai, se tentles gana.

Sois crltico talvez...

o Romeira 
como os merhoros.
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Figueiredo
E vindes?...

O ftomeiro
De Pastrana, meus sonhores'

Figueiredo

E vistos os tapêtos ?

o Romeiro 
Nâo os vi,

Choiroi-os, apalpoi-os, dovorei-os,
Sobro ôleg me espojei, co'elos sofri
Ao vê-los totlós de remondos choios
E cheios do bnracos e mazelas.

Fígueiredo

Poileis contar ssmigo o com OrneÌas.

O Romeiro (attiaamentQ

A Ornolas coisa alguma intla pedi.

Fìgueiredo
Perdoai, bom romeiro, se houve ofensa.

O Qomeiro
Nâo há ofonsa verdadeira, amigo,
Sonâo as quo se fazom eos ta,p0toË

Qoe vos posso mostrar jô sem detonça

Que os trago aqui comigo.

Flguelrado

Dai-me autos o rooado que trazeis,
Porque do certo havois
DÍostdr ds doscansar.
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Ò Romeiro
floje vo-lo d,arei. Hâ já, doz tlias

Que não durmo, nem cômo' sempre a andar

Em loucas, infindavois correrias,
P'ra vog dar meu rocatlo e omfim morror'

Que assim juroi sÔbre os tapêtos santos

Quo a Pastrana fui vêr.

Figueiredo
E quem YoB fez pessar tormentos tantos?

O Romeiro
Um homom foi, homom honratlo.

Figueirado
O seu nome?...

O Romeiro
Jámais foi reveÌado,

Nunca o clisso a ninguem lá ilo Pastrana'

Figueiredo
Mas, omfim, ,ilizei vós. . .

o Qomeiro 
o seu recado

Escrito o tragò aqui no coraçâo

Há mais do uma som&na...

Figaeiredo
Pois falai, acabai, honem, ontão.

O Romeiro
Ágora acabarei- Eu vou dizor

As paÌavras quo ouvi: - IcIo ao Museu

E dizoi Êem demora a Figuoirodo,

Quo no livro d.'.A.rzila me eBquecou
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A FIGURÀ CENTRAT, - Eh ! lô! Mofino I Icles saber agora

Quen são estas figuras tÌos palnels"'
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Meter tapoçarias
De que om Pastrana ninguem faz sogredo
E onde o Infants so vê todos os dias.

F igu ai red o (aflítioamentel

Pioilado, sonhor! E êsse infante ora...
Era quem? Um cativo?

Qomeiro
Era um infante que apanharam vivo
E quo ali como um bravo se batora t. . .

Figueiredo
Era então um cativo da batalha. ..

R :o m e i r o (ínteno mP endo)

Do Ceuta, amigo.

Figueiredo
Ái Deus ! Que Dous mo valhat

Que torturâs terriveis o cruois t

E a terra que não ss abre e não me tragat
Nem me cáom om cima 6stos Paineis.

Cortesão
Calai-vos, Figuoirodo, que oü clnviclo

E uma divina inspiração.ne afaga.

Estais bsm corto u*r" tJfïfftïí'íd
O Infanto conhocois?

Romelro
Como se eu fôra.

Cortesão

Se o vireis, inda mesmo que pintaclo, '

Do maneira dif'rente aProsentado
:í,

4L
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E aparentando intla nâo ser tão volho,

Erois capaz de o conhecor agora?

Romeiro
Como so a mim mo visse num esPolho.

Cortesão
Pois vôde lâ nôstos Paineis então

So entre tantos rotratos o encontrais.

ftomeiro (sem procurar e apontando logo para a Fígura
Central)

É aquole.

Figueiredo
Ah I Cortosão ! Ah I Coúesâo I

Ninguem nos acrodita nuncÂ mais t

Âi quo ostamos Perditlos, Cortesão,

E jámais osta vida nos convém t

Jrimais...
(Foge esPaoorido e neste gri*

tar. Seguem-no algpns),

Romeiro, quom ós tu ?

Romeiro (apontando com o bordão para Afonso Ornelas,)

Ninguem !

(Saem todos de troPel. Curto
silêncio\

O Cavaleiro da armadara (cautelosameizle deitando a ce
beça de fóra e espreitando para a porta)

Ïrrí se escapou. . . E agora que fazer ?

A Figura Central
Aguardar eom firmoza quo êle volte,
Porquo tem do morror
Intla quo os gritos mais terriveis solte.

Cortesão



I

(Ouaem-se passos fóra. Entram
um momento dePois Vergílio,
LeaI, Sequeíra, Bragança e

Mota')

Loareiro
É ela, é eÌa, é Santa:Catarina. . .

LeaI
Tem razâ,o, tem razã,o,

Âquola linda cara do monina

Com cortoza não 6 dum latagão.

S e q u e i r a (intencio nalmente)

E a vara, o pau nâo tom exPücação?

VergíIio
Do pan nada direi som documentos,
Mas se é tle Sâo Vicento quo se trata,
Como quor' Figueirodo e eu nâo me fio,

Áposto jrí clois tentos,
Não é pau com que o Santo naÌguem bata

Mas apenas um mastro do navio.

Sequeira

Nâo creio qno entre ianto cavaleiro

Que o acompanha e que lhe segue o rastro,

O santo patlrooiro
So mostre ás $bntos agarrailo ao m&stro.

J YergíIio
Razão toreis, toÌ,ven, Sequeira amigo,

Em vossos assisados Ponsamentosl
Por isso eu desde ha muito sempre digo

Quo quero documontos.



O Doido (entrando, sempre desoairado)

Olha mais gonto nova! OIha o Sequoira

Que um dia mo internou em Rilhafoles
D o Yorgílio co'o Mota à sua beira
Todos pais das Zidoras, ilos Zé-Moles.

(Ouoem-se nooanente os gri-
tos de jâmak ! iàmais! Cor-
rem todos para lóra menos

ï::#:;,::", 
n c a ro I h e a n d o

A Figara Central (sem se mooer).

YorgíIio amigo ! Ó rtos papeis ! Poeta t

VergíIio (surpreendido, olhando em aolta.)

Quom fala I Quom mo chama ?

A Flgura Central
A voz discrsta

Da figura eentral tl6stes painois.
Vergflio soie, pois nâo ?

V e rgi I I o (es tup efacto)
Vergilio soo. . .

Mas quo mâo, mas quo mão vos dosportou ?
Ássombro dos assombros I Quo querois ?

A Figura Central
Já que junto do mim vos domorastes
Uma coisa vos peço mo façais:
Quo os criticos guiois como guiastes
Um tlia o Dante aos circ'los infornais !

Quo en tormentos and.amos quasi ha un ano
E nôs, Vergílio, nâo podomos mais I



Vergílio
Eu vos pogo mercê, mas há um ongano;

Outro VorgíÌio sou bem mais modorno,

Quo coisa alguma sabe dos caminhos,

Dos oscuros, dos atros torvolinhos

Quo lovam ao inforno
E não tonho papeis a quo me acoits. . .

A Figura Central

Por Deus, ontâo calai-Yos. . .

Vergílio
Bôa noite' (Sdi)

A Figura Central
E Figueiroilo âgora que se afoite

Â vir aqui sósinho !

Longo silêncio, Momentos depois Fi'
gueiredo aparece à Porta. Debaiso
do braço o lioro de Francísco de

Holanda; na mão uma grande lente.

i:;:'*r:;i:;:;i:,xTy#,::!i;
nuciosamente a bota de Afonso V.

Curuado como estd, não se aPercebe

do gue se Passa ò sua aolta e Por
cima da sua cabeça. As figuras, a um

gesto da Flgura Central' preclpltam-

Ír s€ dos palnels, ca[ndo sÔbre Flgueí'
reda, Os caaalelros subJugam-no, en-

aolaendo'o na rêde dos pescadores.

A Flgura Central (a Flguelredo,

IIhl 16l Mofinolldes sabor agora

Quom s[o estas figuras tlor painoisl" '



Fhalmonto.! Chegou a nossa hora !
Chamai-mo agora nomes so quorois.
Entâo ora sómente
Sem rospoito nonhum, sem compostnra
Chamar-me S. yicento...
Âhl nâo. Não podo sor. A pena é dura,
Mas tom de so cumprir
fnexoravolmonto.

(Ás figuras)
Aprostai o baraço som demora
E as portas oncerrai p'ra nâo se ouyir
Clamor algum lá fóra.
Quo do vôs, cavaloiros, o mais moço,
Despindo um'braço, avance um passo on fronte.
Etrvós, froiguardiâ o, trazoio o.ro.

Figueiredo

Morc6 vos poço, nobro cavaÌhoiro,
Mas não quoro morror imponitente !
Quantos nomos vos pus todos rotiro,
Mas antes de ou morror chamai primoiro
A monsenhor Dlviro.
Eu quoro confossar o mou pocado,
Que nest'hora a vordado nã,o a noge.
Eu fui atraiçoado
Por Francisco d'Ilolanila a quem Ìonego.

A Figura Central (a Fígudredo)

Nom mais uma palavra. Abri j Uu.u
Dondo a injuria jorrava om furia louca,

E vós Dom Cavaloiro
E vôs tomai o osso,

(Ao Caoaleíro)
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E num rápitlo golpo bem corteiro
Enfiai-lho até moio do Pescoço.

Enquanto o Caoaleiro, auriíia-
do Pelo Judeu e PelosPesct'
dotes, Procede à execução'
as restantes figuras entÔam
Iugubremente como uma íì-
tania:

No figueiral figuoiretlo
À no figuoiral entreY,
Seis quadros oncontrara
Seis quadros encontroy'
Para 6Ìes anclara

Para 6les antloi,
Lhorando os limpara
I-,horando os limpoy.
Logo os rostaurara
Irogo os rostauroY,

Qnom los mal tratara
Sujoita-se à lei.

CÁI OUTRO TAPÊTE
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